
פיצויים (הענקה)

ספר החינוך

 ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות .. בזמן הבית שאין דיני עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג .. ומכל מקום אף בזמן הזה
 ישמע חכם ויוסף לקח שאם שכר מבני ישראל ועבדו זמן מרובה או אפילו מועט שיעניק לו בצאתו מעמו מאשר ברכו השם

1יתברך:

מנחת חינוך

 ומה שכתב הרהמ"ח מצד מוסרו הטוב אף בזמן הזה אם שכרו וכו' שיעניק לו וכו' באמת לשיטת הרמב"ם גם בזמן שהיה
 נוהג לא היה נוהג במוכר עצמו. ונראה מזה דדעת הרהמ"ח כדעת התוספות שגם במוכר עצמו נוהג על כן מצד המוסר גם
 היום נוהג אבל לשיטת הרמב"ם לא שייך כלל מצד המוסר דהתורה לא חייבה כלל רק במכרוהו בית דין ומי יודע מאיזה

טעם והבן.

2אך לא שכיח שהרב המחבר יהיה נוטה מדעת הרמב"ם אם לא שפירש להדיא:

ציץ אליעזר

 והנה דבר פשוט הוא ומקובל בהלכה שכל דיני פועלים עובדים ומעבידים על כל פרטיהם תלוים ביותר במנהג המדינה. דבר
 זה יוצא לנו בבירור מסוגיות הגמרא בבבא מציעא פרק השוכר את הפועלים דף פ"ג ודף ופ"ו, ואפילו אם השכירות נעשית

בסתם גם כן הולכים בזה אחר המנהג.

 ומנהג בזה נקרא כל שהונהג כן אצל בני המדינה בכמה וכמה מקרים, ומספיק אפילו בידוע שהונהג כן בקביעות יותר
מפעמים, …

 במנהגי פועלים אינם צריכים לבירור ומחקר מיוחד דהרי המה מקרים ומעשים של יום יום ואמרינן בזה: פוק חזי מאי עמא
דבר. …

 [ב]נידוננו אשר הדבר הזה של קיום מנהג כללי בארץ לשלם פצויים לפועלים ופקידים לסוגים השונים על חשבון חדש לשנה
 לפי המשכורת החדשית האחרונה הוא בבחינת של "זיל קרי ביה רב הוא" ומושרש כן בארץ זה עשרות שנים, באין חילוק
 אם הוא עובד במשרה שלימה לבין אם הוא עובד חלקי, לכן בודאי אדעתא דהכי קיבל המוסד את התובע לעבודה, ואינו

 יכול להישמט ממילוי אחרי נוהל זה. (נוסף על כך הודיעו לנו ממוסדות רשמיים כלליים כי ענין תשלום פיצויים נהפך לנוהג
בכל המקומות בארץ לרבות ה"לא מאורגנים" וכך מופיע הדבר במסמכים רשמיים).

 ועוד זאת ענין מנהג הנהגת הענקה של פיצייים לעובד עם פיטוריו מצינו לו סמוכים בתורה ובהלכה. והוא בדברים פרשת
ראה … ובספר החינוך .. מסביר שורש מצוה זאת שהיא:

 למען נקנה בנפשינו מדות מעולות יקרות וחמודות וכו' שנרחם על מי שעבד אותנו וניתן לו משלנו בתורת
חסד מלבד מה שהתנינו עמו לתת לו בשכרו.

 ואחרי כתבו והסבירו ענין מצוה זאת האמורה בתורה גבי עבד עברי מוסיף החינוך בסוף דבריו … הרי שהחינוך משמיענו
 נימה לישמע ולהוסיף לקח מדין עבד עברי לכל שכיר ועובד להעניק לו בצאתו מעמו מאשר ברכו ד', ולא עוד אלא שאין

 חילוק בזה בין אם "עבדו זמן מרובה או אפילו מועט", ומינה גם שאין חילוק בין אם עבדו במשרה שלימה יום שלם לבין אם
עבדו חלקית חצי יום.

 והמנחת חינוך שם רצה מתחילה לומר … אבל אחר כך חזר בו וכתב … והיינו דר"ל מדלא פירש החינוך כאן להדיא שזה
דלא כשיטת הרמב"ם אם כן מוכח דדבריו אמורים אפילו אליבא דדעת הרמב"ם.

שוב מצאתי גם בספר שו"ת אבן שוהם … וזה ראיה נוספת לדברינו.

 על כל פנים אין יסוד לפטור את המוסד מתשלום פיצויים לתובע כפי הנוהג בהיות שלא רק שאין סתירה לנוהג על פי

.קשרספר החינוך סוף מצוה תפ"ב – 1
.קשרמנחת חינוך שם - 2
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3ההלכה כי אם גם סמוכין לו מד"ת לכך …

פסק-דין (ש. ב. ורנר, אב"ד, י. הלוי אפשטין, ש. טנא)

 נותר לנו עוד להבהיר את נקודת המחלוקת שבין ב"כ התובע וב"כ הנתבע ביחס לנוהג מתן פיצויים לעובד, עם עזיבת
 עבודה. כאן מפריך ב"כ הנתבע את עצם תביעת הפיצויים ממוסד של צדקה באשר הענקת פיצויים קשורה בנסיבות מיוחדות

כמו "נתברך הבית בגללו" וכל פרשת הענקה אמורה גבי עבד ולא נאמרה לגבי עובד במוסד של צדקה.

 אכן דעת הבית דין אינה זהה עם דעת ב"כ הנתבע. אמנם המקור לתשלומי פיצויים היא הענקה שמחויבים לתת לעבד עברי
 ומתוך כך סיים בעל ספר החנוך … אולם נראה שהיסוד הנ"ל הבנוי מההלכה האמורה אצל עבד עברי הוא בבחינה: אף על
 פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר יש כאן, וכבר עמד על כך המנחת חנוך … לכאורה צודק המנחת חנוך, כיון שהענקת עבד

עברי קשורה בתנאים מיוחדים של מכירת בית הדין הרי אין להשוות כלל וכלל שכיר לעבד עברי השונים בהלכותיהם.

 אכן אף אם נניח שגם במוכר עצמו מעניקין, הרי יש לשאול שאלת המנחת חנוך כי לא הרי שכיר לזמן מסוים, ולוא זה יהא
 שכיר לשנה או יותר, כהרי עבד עברי אשר נמכר מלכתחילה לפי תנאי וגדרי עבד עברי, כי גם מוכר עצמו אין דינו כסתם

 שכיר והבדל גדול יש בין שכיר לעבד עברי, ולמה מסיק החנוך מסקנה לכל שכיר שמגיעה לו הענקה. התשובה על כך,
 שעלינו לומר שהחנוך מצא קצת ראיה וזכר לדבר להטיל על כל מעביד חובת הענקה מהצד המוסרי והיושר שבדבר שלא

 לשלח את העובד בידים ריקות, והמטרה אחת היא כמו בעבד עברי כמוהו בשכיר לזמן מסוים, לאחר שנסתיימה תקופת
עבודתו עלול הדבר שישאר מחוסר כל בלי משען ומשענה.

 מבלי להכנס בירור השאלה אם חובת הענקה נובעת מחובת השכירות ומעין תוספת שכר או שהחיוב הוא מטעם צדקה ועיין
 במשנה למלך פרק ג' מהלכות עבדים, על כל פנים רואים בעליל שכוונת התורה היתה להטיל חובה על המעביד שידאג

 דאגת מחר עבור הפועל שעם עזיבתו את עבודתו אצלו לא ישאר בידים ריקות, ולזאת הסתמך החנוך שבכל זמן ובכל עת
 אם פועל עובד, חובה על המעביד לדאוג לו גם לאחר צאתו מעמו. וכאמור לעיל שתנאי שכירות הפועל קשורים בהרבה

 למנהגי המקום וסתמא כמפורש, ומקובל שכל עובד – אף אם מעבידו הוא מוסד, ללא הבדל אם הנו מוסד של צדקה וחסד
 או מוסד חינוכי, כשעוזב את עבודתו מקבל פיצויים בהתאם לנוהג, ולאחר שכבר נהגו להעניק פיצויים לכל עובד הרי

 תביעה זו אינה תביעה של חסד אלא מעין תביעה אשר בדין יסודה ובדין הוא שיטול שכרו. וממילא נופלת טענתו של ב"כ
 הנתבע כאילו יש להתחשב עם מוסד של צדקה באשר כלפיו נאמר "צדק משלך ותן לו", כי הרי זאת היא התחייבות כלפי

 הפועל לשלם פיצויים וכאמור הוא מעין שכר המגיע לו כפי הנהוג, ועל כן לא שייך כאן הדין של "צדק משלך" שהלכה זו
4נאמרה רק לגבי החיוב של בעל הבית לגבי עניים בחיובו לתת מתנות עניים.

מחזה אברהם

 [דן בנדון אלמנה של שוחט ובודק] דין הישר והטוב הוא ליתן לאלמנה אף אם לא נשאר בן ממלא מקום אביו, וכן המנהג
בכל תפוצות ישראל ומנהג ישראל תורה היא, ועיין במדרש ויחי …

ובפרט במקום שיש בן ממלא מקום אביו ודאי ראוי שלא לגרוע כלום מחלקם ועל זה נאמר ועשית הישר והטוב.

 ועיין בחו"מ יב:ב דיש אומרים דכופין על לפנים משורת הדין ועיין בב"ח שם. ובשו"ת השיב משה .. כתב דתלמיד חכם ואדם
חשוב בודאי כופין על לפנים משורת הדין ..

 ומזה כתבתי בתשובה לענין פועל שיחלה ויצא מהפאבריק, דאף על גב דאין דין הענקה בזמן הזה מכל מקום כתב החינוך …
אם כן באדם חשוב יש לפסוק לו שיתן איזה סכום כפי ראות עיני הדיין כיון דמחויב משום לפנים משורת הדין וכנ"ל.

 ולפמ"ש בכסף משנה סוף פרק ו' מהלכות תלמוד תורה דמחזיק במחלוקת נגד רבים הוא בכלל המבזה את החכם דרבים לגבי
 יחיד ה"ל כרב אצל תלמיד ע"ש, הרי חזינן דרבים חשובים כתלמיד חכם, ועיין בשו"ת רמ"ץ או"ח סימן ט"ז שכתב גם כן

5דרבים חשובי כאדם חשוב ותלמיד חכם, ואם כן מחויבין לעשות לפנים משורת הדין כנ"ל, וכנלפענ"ד.

פאת שדך

 מעשה ששמעתי מפי הר"ר אבא גרוסבארד זללה"ה (שהיה משגיח בישיבת פתח תקוה ואחר כך בישיבת פונעוועז בבני ברק)

.קשרשו"ת ציץ אליעזר חלק ז' סימן מ"ח פרק י' אותיות ג-ד – 3
.קשר – 286-87פסקי-דין של בתי הדין הרבניים בישראל כרך ג' עמודים 4
.קשרשו"ת מחזה אברהם חלק שני חו"מ סימן א' – 5
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 שהוא ישב בדין עם הגאון מו"ה מענדל ז"ק זללה"ה (שהיה אב"ד בק"ק ריגא) ובא לפניהם חזן זקן ותבע פרנסה (שקורין
 פענסיא) מהקהל והקהל לא נתרצו לשום פשרה וחייבם הגאון ז"ל על פי מ"ש שלהי פרק האומנין פג. רבב"ח תברו ליה

 הנהו שקולאי חביתא … דמוכח מהכא דדבר שהוא לפנים משורת הדין לגבי שאר אינשי הוא דין לגבי אדם חשוב, והביא
ראיה דקהל יש להם דין אדם חשוב, ולא שמעתי הראיה.

6ומפני שיש ללמוד מכאן כמה הלכתא גברוותא שמתי אל לבי לפרש המעשה הזה יפה וממילא רווחא שמעתתא. ...

 [ועיין שם שהאריך הרבה לבאר כל השיטות והצדדים בדין כפיה על לפנים משורת הדין, והעלה:] ולכן נלענ"ד הלכה
 למעשה כדברי האומרים כופין בדברים, ואם הוא דבר שנאמר בפוסקים חייב [כגון להחזיר אבידה במקום שרבים מצויין]

 כופין אף בדברים קשים, ובשאר דברים לענ"ד אם נראה בעיני הדיינין שיש צורך לכוף בדברים קשים כדאי לסמוך על מה
שדקדקנו למעלה. …

 ומעתה נתיישב בע"ה הפסק של הגאון מו"ה מענדל ז"ק דמסתמא לא כפה אותם אלא בדברים ואמר להם חייבים אתם משום
 וארחת צדיקים תשמור, ונלענ"ד שעיקר הראיה הוא מפני שרב חייב רבב"ח ליתן שכרם אבל מה שחייבו להחזיר גלימייהו

אינה ראיה כל כך לתביעת מזונות של החזן.

 אבל מה ששמעתי בשמו שדקדק מלשון דינא הכי שדבר שהוא לפנים משורת הדין בשאר אינשי דינא הוא באדם חשוב, לא
 …7מצאתי בפוסקים.

העולה מדינא:

אין בית דין יכולין לכוף ליכנס לפנים משורת הדין אף על פי שנראה להם שהוא מן הראוי..1

 בין דין כופין בדברים קשים כגון הלבנת פנים ברבים ליכנס לפנים משורת הדין במקום שנזכר בפוסקים שחייב.2
 לעשות לפנים משורת הדין, ואם לא נזכר להדיא בפוסקים אבל נראה להם שהוא מן הראוי כופין בדברי תוכחה

והתעוררות רחמים, ואי לא סגי בהכי נלענ"ד דרשאין לכוף אף בדברים קשים.

 אם נראה לבית דין צורך שעה לכוף, כופין על ידי טובי העיר או כדומה אחר שנגמר הדין בבית דין, ודוקא ברשות.3
בית דין חשוב העוסק בתקון העולם ובמילי דמתא.

 ואי לא סגי בהכי לכוף על ידי טובי העיר, אף בית דין עצמן רשאין לעשות כן לעתים רחוקות לצורך שעה, ודוקא.4
 בית דין חשוב וכנ"ל ודוקא אחרי שכבר גמרו הדין ואמרו איש פלוני חייב פלוני זכאי. ולענ"ד מצוה היא שלאחר

גמר הדין יעמדו ממושב בית דין וישבו במקום אחר כדי לכוף לעשות לפנים משורת הדין.

תשובות והנהגות

שאלה: פיצויים למנהל לימודי קודש שפיטרו אותו

 בתורה מצינו דין הענקה שהוא סכום קצוב רק בעבד עברי, ולא בכל שכיר, אלא שכבר כתב החינוך … ולפי זה ברור שלפנים
 משורת הדין צריכים לשלם פצויים. [ועיין שם שדן בדין כפיה על לפנים משורת הדין, והביא דברי הפאת שדך, וגם דן

8בטעמים אחרים הנובעים מפיטורו שלא ברצונו ואולי שלא כדין.]

בצל החכמה

דין תשלום פנסי' לפקידי הקהלה.

 בנוגע לשאלתו אם יש לו הזכות על פי דין תורה הקדושה לתבוע פנסיה מאת הקהלה כאשר ירצה פרוש מעבודתו אחר
 שנות עבודה של כ"א שנה ושבמשך זמן זה מילא הרבה פעמים גם תפקיד הרב, אמנם אין לו כל חוזה עם הקהלה, עכ"ת

שאלתו.

 הנה על פי דין תורה הקדושה כל פועל, פקיד או שכיר עם הפסקת עבודתו אין לו על רבו כלום, אפילו עבד אצלו כל ימי

.קשרשו"ת פאת שדך סימן קנ"ה – 6
 באמת נמצא לשון זה וכעין לשון זה בכמה מחברים, וכבר האריך בזה בבקיאות נפלאה בשו"ת משנה שכיר חו"מ סימן ד' מד"ה ונראה לי7

, וכבר הבאתי כמה מקורות בענין זה במקום אחר.קשרלהוסיף – 
.קשרשו"ת תשובות והנהגות ג:תעג – 8
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 חייו, ואם אחר שהפסיק עבודתו אין לו ממה לחיות, הרי הוא ככל עני שבישראל שעל הצבור מוטל לפרנסו מדין צדקה,
 יוצא מן הכלל הוא עבד עברי שהתורה צותה הענק תעניק לו והזהירה לא תשלחנו ריקם, וגם בזה יש כמה פרטי דינים

כמבואר בש"ס ורמב"ם. - אלא שבספר החינוך כתב … וזה מדרך המוסר לבד כמש"כ במנחת חינוך שם.

ואמנם כל שהוא משום לפנים משורת הדין על הצבור חיוב לקיימו. ועיין שו"ת הריב"ש (סימן תע"ה) שכתב,

 ומכל מקום אף אם יצא החזן מחויב לפי שורת הדין ראוי לקהל לעשות עמו לפנים משורת הדין אם מצד מה
שעובד אותם במלאכת שמים וכו' עכ"ל.

 והנה כי כן מע"כ גם כן עובד אותם במלאכת שמים. ואמנם בריב"ש מיירא שלא להוציא ממנו מסים ובנדוננו דנין אם על
 הקהלה לשלם למע"כ, דהיינו אם יש למע"כ הזכות להוציא ממון מקופת הקהל. - ועם כל זה כל כי האי תלוי בראות עיני

 הדיין כי הקהלה בודאי תטעון הלוא לר' מ"ש עושר ונכסי דלא ניידו ומאשר לנו עשה את כל העושר הזה באופן שגם אחר
 שיפסיק שירותיו אצל הקהלה יהיה לו ממה לחיות, ואם מילא גם תפקידי הרב גם לזה יהיה בפיהם טענות שונות ומהם, כי

 הם גם שלמו ורמ"ש לא בקש אז ובמשך כל הזמן תשלום נוסף על מה שבאמת שלמנו לו על זה, ומאחר שאין לו חוזה
 והתחייבות מצד הקהלה על כך וגם יש לו ממה להתפרנס אחר פרישתו מתפקידיו, ההכרעה בידי הבית דין כפי ראות עיניו.

 על כן טוב שיתפשר אתם כפי מה שאפשר לו, זה דעתי בהשקפה ראשונה. - אחר זמן מצאתי ראי' למש"כ בשו"ת מחזה
9אברהם ..

מנחת יצחק

הנה עיקר הדין בזה בנוי על יסוד ועשית הישר והטוב, שהתובע טוען

 "אחרי שבע עשרה שנות עבודה מסורה בשלימות ובאמונה הוא תובע פיצויי פטורין, המדה הגבוה של משכורת
  אלף פראנק לחודש, חודש לכל שנה משנות16של חודש, והוא בהתאמת למשכורתו האחרונה שהיתה 

  אלף פראנק. זה בהתאם למקובל והנהוג בארץ ישראל היות והצטרך317עבודתו בפירמה פ. שיוצא בס"ה 
 על סכום הנ"ל"25%לבוא בדרישתו לפני רב ודין-תורה, הוא דורש תוספת בת 

וכפי המבואר בגופא דעובדא:

  כשמשכרתו לא באה אליו – אף שלא נכנס יום יום לעבודה כי לפי ראות עיניו הי' רק הצורך68בחודש מרץ 
 בנוכחתו בזמנים מסוימים כשעושים הבלנסים או דברים עקריים – ראה בזה פגיעה והוכחה שרוצים להפטר

 ממנו, כיון שהם נהגו אתו שלא כהוגן הרגיש שהם רוצים להפטר ממנו, ע"כ, הוא בעצמו שלא ברצונו, התפטר.
. עד הזמן ההוא אמנם עבד וגם קבל את משכרתו".69והודיע לנתבעים שיעבוד עד אפריל 

והנה התובע טוען, שזה שלא מסר לו את משכורתו הי' הפטורין שלו, ותובע פיצויים כנ"ל.

 ועל זה באה טענות הנתבעים, א' שזה שלא מסרו לו את משכורתו, הי' במחשבה שהתובע יבין שעליו לעשות מלאכתו וכו',
  שנות עבודה,17והוא שהתפטר מעצמו כנ"ל, ב' הם לא מכירים בחוקי מדינה אחרת, בבעלגיען החוק דמי שמתפטר אחרי 

  חדשים של עבודה, עד כאן תוכן הטענות12לא מקבל פיצויים, אך מחויבים להודיעו לו על פטוריו, ולהחזיקו במשרתו עוד 
עם עוד נימוקי דברים כמבואר בגוף העתקת דבריהם.

 והנה בנוגע לארץ ישראל, נהגו הבתי דינים לפסוק הענקה, זה בודאי מטעם שכבר נתקבל כן בין הסוחרים, וכעין המבואר
בחו"מ (שנו:ז) דעל מש"כ הרמ"א שם דהכי נהיגי עכשיו וכו' מכח דינא דמלכותא, כתב הש"ך (ס"ק י') וז"ל

 ואף על גב שהוכחתי לעיל (עג:יד) באריכות, דלא אמרינן דינא דמלכותא מה שהוי נגד דין תורתינו, מכל
 מקום דיינינן הכי שפיר בלישנא דהכי נהיגי עכשיו, כלומר דגם בישראל נהיגי כן וכו', ופשיטא דיש ביד הדור

לתקן תקנות, ועוד דגם בדינא דמלכותא הוא כן ודו"ק עכ"ל, …

ומכל מקום אין המנהג בארץ ישראל קובע בכל העולם דהיכא דנהגו נהגו.

 [ועיין שם שדן באם אי נתינת המשכורת הוי פטור או לא, ושוב כתב: אמנם כנראה מדברי הבורר מצד התובע, שלא בנה
 אלא על ענין ועשית הישר והטוב, וכמו שהביא את דברי החינוך … אבל כאשר באנו לזה, שוב אנו באו לדין מי הי' הפוטר,
 וכמבואר שם בהחינוך בעיקר דין תורה של הענקה, אשר ממנו נלמד מש"כ החינוך בסופו, דהיוצאין בגרעון כסף אין מעניקין

.קשרשו"ת בצל החכמה חלק שני חו"מ סימן א' – 9
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 לו שנאמר וכי תשלחנו חפשי, וזה לא שלחו אלא העבד הוא שגרם בנתינת הכסף לצאת חפשי עיי"ש, וממילא הוא הדין
במש"כ אחר זה כנ"ל.

אלא דמכל מקום אולי יש לדון במש"כ הבורר הנ"ל בזה הלשון:

 … “שהי' גורלם קשור במשך טו"ב שנים ואשר האחד שרת את השני במסירות ובאמונה רבה, פעל ועשה
 מאמצים לשיפור ולהרחבת העסק ועוד יותר להגדלת הרווח, יתפטר האחד בעירום ובחוסר כל, כאשר השני

הי' לעושר אמיד ב"ה וכו' והראשון גם חולה ומדוכא וכו' ...”.

 והנה אם הדברים הנ"ל מתאימים עם המציאות, היינו כל הזמן עבד באמונה רבה, והוא עני חולה ומדוכא, והנתבע עשיר,
בודאי יש בזה ענין של לפנים משורת הדין, וכפי הנראה מהסכמת הפוסקים …

 הדגשתי כנ"ל, אם מתאימים עם המציאות, מפני שבגוף הטענות של הנתבע יש דברים הסותרים זה, היינו "… שהתובע לא
 בא כלל לעבודתו, … שאינו בא למשרד משך שבועים שלמים ומזניח את עבודתו ...”ולעומת זה טען התובע … כי לא היה

 צורך בכך … ולזה יש זמנים מסוימים שהוא צריך לעבוד בהם קשה עד לשעות המאוחרות בלילה וכו' ...” וכיוצא בזה,
 אמנם אם מה שהוא לא בא ככל הצורך לפי טענת הנתבע, הי' מחמת מחלתו בהתקפת הלב שזה גרם שהי' צריך להיות נזהר
 ביותר על בריאותו, יש לדון [עיין שם מה שהביא מדיני פועל שחלה, ושוב כתב:] וכל זה בנוגע לעיקרא דדינא, אבל בודאי
 בנוגע ללפנים משורת הדין, בודאי אין לחשוב מה שהזניח קצת עבודתו מחמת חולי, כאלו לא עשה עבודתו בשלימות, ובזה

 נלענ"ד שכדי לקיים את מדת הלפנים משורת הדין, יש מקום להבית דין להציע איזה סכום כפי עיניכם, ליתן להתובע בתורת
 הענקה, אבל אין לחשוב בזה בחיוב את קנה המדה הנהוג בארץ ישראל, (ובודאי אין שום מקום לחשוב את הזילותא דבי
 דינא הנזכר בדברי התובע, אף אם היה בזה חיוב פיצויים מדינא), רק כפי אומדן דעתכם, לעשות הישר והטוב, וצריכים

10להודיע להנתבעים, שזה מחמת הישר והטוב וכנ"ל.

משפט הפועלים

 ופשוט שאפילו לפנים משורת הדין, אין חיוב לשלם פיצויים לעובד "קבלן", דלא דמי לעבד עברי שהוא שכיר, וגם מצד
11המנהג אין שום חובה לשלם פיצויי פיטורין לעובד קבלן

אבן שהם

 עובדא היה פה בשנת תרס"ח באיש אחד שנתמנה משמש בחברה ביקור חולים וגם לקבץ מעות נדרים ונדבות מאנשי
 המתפללים בבית הכנסת של הביקור חולים. ויקר מקרה כאשר הלך בלילה אחת לתבוע הנדרים נשבר לו רגל אחד ר"ל.
 ואחר כי על ידי זה היה כלוא בבית ערך ו' חדשים ונרפא. בכל זה צריך לילך במשענת מטות ואינו יכול עוד לשרת את

 החברה ביקור חולים. וגם כפי דברתו אין באפשרו עוד לעסוק עוד בשום מסחר וגם אין לו במה לפרנס את בני ביתו. ואשר
על כן הוא דרש מהחברה ביקור חולים שיתנו לו גם להבא תמיד כפי דמי השכירות אשר השיג מהם מקודם הסיבה הנ"ל

 והחברה הנ"ל בחרו אותי ועוד שני דיינים הגיד להם את חוות דעתי על פי דין תורה הקדושה אם הצדק עם המשמש הנ"ל
 או לא וגם טענו כי כל ימי משכבו בחליו בערך ששה חדשים נרפא מכסף הביקור חולים וגם נתנו לו כל ימי משכבו בכל

 שבוע ושבוע כפי דמי השכירות אשר נתנו לו מקודם בערך שמנה רו"כ לכל שבוע ושבוע. וגם שאלו אם מותר להם לוותר
 עבורו ולתת לו מהמעות אשר הוא עבור ביקור חולים דהיינו עבור חולי העיר אשר ההוצאות עולים הרבה אלפים רו"כ לכל
 שנה וההוצאה הוא יותר מההכנסה. ואם יפזרו מהמעות אשר נגבה מאנשי החברה ממילא יתמעט על ידי זה הנתינה לחולי

 העיר ר"ל. כן טענו כי איך הם רשאים לשנות מצדקה לצדקה. ועל פי משקל הראשון יצא מאתנו על פי חוות דעתנו שהצדק
 עמם וטענתם הוא טענה. אך כי אמרו כי רצו ליתן לו מרצונם הטוב בערך שלשה מאות רו"כ. על כן אמרנו להם לקיים את

12דבורם גם לפנים משורת הדין:

 [ועיין שם שהאריך לבאר דין פועל ושליח שנהרג והוזק תוך עבודתו ופעולתו בשביל משלחו, והעלה דפטורה החברה מעיקר
הדין, אבל העלה:]

 אך מכל מקום אמרתי להגבאים כיון שאמרו אלינו שסומכים עלינו גם על פי יושר הי' דעתנו שלא יחזרו מדיבורם שאמרו
 להמשמש מקודם שיתנו לו בתורת חסד סך ג' מאות רו"כ ולא היו צריכים לשאול על זה להמנדבים משום המנדבים נתנו

נדבתם על דעת הגבאים מנהלי החברה.

.קשרשו"ת מנחת יצחק ו:קסז – 10
ר' יוסף רוזנר, משפט הפועלים (מהדורה שניה: תשס"ז) פרק י"ח הערה ב' עמוד רצג.11
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 וגם לענ"ד יש בזה גם חיוב הענקה וז"ל החינוך … ועי"ש במנחת חינוך דגם בחלה העבד מעניקין לו וגם כתב דאף על פי
 דהשיעור ל' שקלים היינו שלא יפחות אבל מצוה ליתן לו יותר כפי הברכה וילפינן מקרא ושכן משמע גם כן מפירוש רש"י
 ז"ל פרשת ראה ובחינוך שם כתב דמשרשי המצוה זו למען נקנה בנפשינו מדות מעולות יקרות והודנו והדרנו הוא שנרחם

 על מי שעבד אותנו וניתן לו משלנו בתורת חסד ודבר מושכל הוא אין צורך להאריך בו עכ"ל והאיש הנ"ל עבד טובת
13החולים על כן נלע"ד יפה דנתי בזה. והשני דיינים שישבו עמי הסכימו עמדי והגבאים נתנו לו הסך הנ"ל:

.קשרשם סוף הסימן – 13
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